
1 

ZNALECKÝ POSUDEK 

o cenì nemovitých vìcí 

è. 16364-1006/2022 

 

Zadavatel znaleckého posudku: Exekutorský úøad Litomìøice JUDr. Ondøej Mare�, 
LL.M. Masarykova 679/33, 412 01 Litomìøice 

Èíslo jednací: 124 EX 5442/21 

Úèel znaleckého posudku: Výpoèet a stanovení obvyklé ceny nemovitých 
vìcí pro úèely exekuèního øízení. 

 

Obor, odvìtví, specializace: Obor Ekonomika, Odvìtví Ceny a odhady, 
Specializace nemovitosti. 

 

Adresa pøedmìtu ocenìní: Svor, Svor, okres Èeská Lípa 

 

Prohlídka pøedmìtu ocenìní 
provedena dne: 

05.05.2022 

 

Zpracováno ke dni: 13.05.2022 

 

Zhotovitel: XP invest, s. r. o. - znalecký ústav v oboru 
Ekonomika, Ceny a odhady - nemovitosti  

Mánesova 1374/53, 12000 Praha 

Tel.: +420737858334 

Email: info@xpinvest.cz 

 

Znalecký posudek obsahuje 16 stran textu vèetnì titulního listu a 16 stran pøíloh. 
Objednateli se pøedává ve dvou vyhotoveních. 

 

Místo a datum vyhotovení: V Praze, dne 13.05.2022  
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A. Zadání 

1. Znalecký úkol - odborná otázka 

Urèení obvyklé ceny pozemku parc. è. 281/4 nacházejícího se v obci Svor, okres Èeská 
Lípa, katastrální území Svor. 

2. Úèel znaleckého posudku 

Výpoèet a stanovení obvyklé ceny nemovitých vìcí pro úèely exekuèního øízení. 

3. Skuteènosti sdìlené zadavatelem 

Zadavatel nesdìlil �ádné informace, které by mìly vliv na pøesnost závìru znaleckého 
posudku. 

B. Výèet podkladù 

1. Postup výbìru zdrojù 

Zpracovatel urèil ní�e uvedené zdroje dat pro splnìní zadaného znaleckého úkolu. 
V�echny uvedené zdroje jsou dùle�ité pro bezchybný výpoèet a urèení obvyklé ceny 
pøedmìtného majetku. Zdroje byly urèeny na základì po�adavkù vyplývajících z 
platných oceòovacích pøedpisù, odborných publikací a zku�eností zpracovatele se 
zpracováním obdobných ocenìní. 

2. Výèet zdrojù 

Pro vypracování posudku byly pou�ity tyto zdroje: informace zji�tìné pøi prohlídce, 
výpis z elektronické verze katastru nemovitostí, snímek katastrální mapy, povodòová 
mapa, informace realitních kanceláøí, informace z katastru nemovitostí o realizovaných 
prodejích, územní plán, systém INEM - technické øe�ení a databáze realitních transakcí 

3. Vìrohodnost zdrojù 

Vý�e uvedené zdroje byly vybrány s dùrazem na maximální vìrohodnost. 

C. Nález 

1. Základní informace 

Název pøedmìtu ocenìní: Pozemek parc. è. 281/4 v katastrálním území Svor 

Adresa pøedmìtu ocenìní: Svor, Svor, okres Èeská Lípa 

Kraj: Liberecký kraj 

Okres: Èeská Lípa 

Obec: Svor 

Katastrální území: Svor 
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2. Prohlídka a zamìøení 

Prohlídka nemovitosti byla provedena dne 05.05.2022. V den prohlídky probìhla celková 
prohlídka pøedmìtu ocenìní. Prohlídka probìhla bez pøítomnosti jiné osoby. 

3. Vlastnické a evidenèní údaje 

Vlastnické právo 

Kysilka Jindøich, U Nemocnice 2315/5, 47006 Èeská Lípa 

Nemovitosti: 

Pozemek parc. è. 281/4 nacházející se v obci Svor, okres Èeská Lípa, katastrální území 
Svor. 

4. Dokumentace a skuteènost 

Dokumentace nebyla poskytnuta. 

5. Celkový popis nemovitosti 

Oceòovaný pozemek p.è. 281/4 je v katastru nemovitostí veden jako trvalý travní porost. 
Pozemek tìsnì sousedí se zástavbou rodinných domù. Dle územního plánu z roku 2009 

je plocha pozemku rozdìlena na èást je stavební - komerèní, s plochou 834 m2
, kdy plocha 

pozemku je dle územního plánu regulovaná jako VD 17 - neru�ící výroba a sklady a èást 
VZ 6 - veøejná zeleò o velikosti 1200 m2. 

Na pozemku se nachází nelesní porosty bøízy a vrby, není oplocený. Samotný pozemek 
je rovinatý s terénními nerovnostmi. Pøístup k pozemku je po nezpevnìné obecní cestì. 
Pozemek je bez staveb. 

Pozemek je umístìn na ji�ním okraji obce a charakter okolí odpovídá zástavbì rodinnými 
domy se zahradami. Dostupnost obchodù je nedostateèná - nutnost dojezdu. Soustava 

�kol není v místì dostupná - nutnost dojezdu a v místì je pouze èásteèná vybavenost z 
hlediska kulturních zaøízení. V okolí pozemku je pouze èásteèná vybavenost z hlediska 

sportovního vy�ití, nejsou zde �ádné úøady - nutnost dojezdu kvùli úøedním zále�itostem 
a v obci je poboèka Èeské po�ty. 

Pozemek se nachází v klidné lokalitì bez zdraví ohro�ujících vlivù a v bezprostøední 
blízkosti objektu je zeleò v podobì lesù a luk. Pozemek se nachází v lokalitì se 
zanedbatelným nebezpeèím výskytu záplav. 

V místì je zastávka autobusových a vlakových spojù a mo�nost parkování je na vlastním 
pozemku. 

Vlastník objektu není v kontaktu se sousedy a dle znalostí zpracovatele v okolí pozemku 

není zvý�ena kriminalita - zloèiny jsou zde výjimeèné. 

Oceòované nemovitosti nejsou zatí�eny vìcnými bøemeny. 
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Tabulkový popis 

Popis 

oceòovaného 
pozemku 

Rozloha 834 m
2 
+ 1200 m2 

Druh pozemku komerèní pozemek + veøejná zeleò 

Územní plán VD 17 - neru�ící výroba a sklady + VZ 6 veøejná zeleò 

Trvalé porosty nelesní porosty bøízy a vrby 

Venkovní stavby bez staveb 

Sklon pozemku rovinatý 

Oplocení neoploceno 

Pøístupová cesta pøístup po nezpevnìné obecní cestì 

Popis okolí 

Popis okolí zástavba rodinnými domy se zahradami 

Poloha v obci ji�ní okraj obce 

Vybavenost 

nedostateèná dostupnost obchodù - nutnost dojezdu, 

soustava �kol není v místì dostupná - nutnost dojezdu, v 

místì je pouze èásteèná vybavenost z hlediska kulturních 
zaøízení, v místì je pouze èásteèná vybavenost z hlediska 
sportovního vy�ití, nutnost dojezdu kvùli úøedním 
zále�itostem, v obci je poboèka Èeské po�ty 

�ivotní prostøedí 
klidná lokalita bez zdraví ohro�ujících vlivù, zeleò v 
podobì lesù a luk v bezprostøední blízkosti, lokalita se 
zanedbatelným nebezpeèím výskytu záplav 

Spojení a parkovací mo�nosti zastávka vlakových a autobusových spojù, parkování na 
vlastním pozemku 

Sousedé a kriminalita bez kontaktu se sousedy, dle znalostí zpracovatele v místì 
není zvý�ená kriminalita, zloèiny jsou zde výjimeèné 

Vìcná bøemena oceòované nemovitosti nejsou zatí�eny vìcnými bøemeny 

Dal�í informace  
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6. Metoda ocenìní 

Pro úèely urèení obvyklé ceny k datu ocenìní 13.05.2022 jsou pou�ity v�eobecnì 
uznávané a vy�adované oceòovací postupy.  

Vymezení pojmu obvyklá cena: 

ZÁKON è. 151/1997 Sb. o oceòování majetku a o zmìnì nìkterých zákonù (zákon o 
oceòování majetku) 

ÈÁST PRVNÍ, Hlava první, § 2, Zpùsoby oceòování majetku a slu�eb, odst. 2: 

�Obvyklou cenou se pro úèely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosa�ena pøi 
prodejích stejného, popøípadì obdobného majetku nebo pøi poskytování stejné nebo 
obdobné slu�by v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenìní. Pøitom se 
zva�ují v�echny okolnosti, které mají na cenu vliv, av�ak do její vý�e se nepromítají 
vlivy mimoøádných okolností trhu, osobních pomìrù prodávajícího nebo kupujícího ani 
vliv zvlá�tní obliby. Mimoøádnými okolnostmi trhu se rozumìjí napøíklad stav tísnì 
prodávajícího nebo kupujícího, dùsledky pøírodních èi jiných kalamit. Osobními 
pomìry se rozumìjí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi 
prodávajícím a kupujícím. Zvlá�tní oblibou se rozumí zvlá�tní hodnota pøikládaná 
majetku nebo slu�bì vyplývající z osobního vztahu k nim. Obvyklá cena vyjadøuje 
hodnotu majetku nebo slu�by a urèí se ze sjednaných cen porovnáním.� 

Pro urèení obvyklé ceny je pou�it postup popsaný ve vyhlá�ce è. 488/2020 Sb. kterou se 
mìní vyhlá�ka è. 441/2013 Sb. k provedení zákona o oceòování majetku (oceòovací 
vyhlá�ka), ve znìní pozdìj�ích pøedpisù. 

Volba metody: 

Za úèelem urèení obvyklé ceny dané nemovitosti je vyu�it postup v podobì ocenìní 
majetku dle platného cenového pøedpisu a dle tr�ního porovnání. Základní metodika, 
která je v rámci tr�ního porovnání pou�ita, je klasická metoda porovnání pomocí indexù 
uvedená v publikaci Teorie oceòování nemovitostí, nakladatelství CERM.  
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D. ZNALECKÝ POSUDEK 

I) Ocenìní dle platného cenového pøedpisu 

Oceòovací pøedpis 

Ocenìní je provedeno podle zákona è. 151/1997 Sb., o oceòování majetku ve znìní 
zákonù è. 121/2000 Sb., è. 237/2004 Sb., è. 257/2004 Sb., è. 296/2007 Sb., è. 188/2011 
Sb., è. 350/2012 Sb., è. 303/2013 Sb., è. 340/2013 Sb., è. 344/2013 Sb., è. 228/2014 Sb., 
è. 225/2017 Sb. a è. 237/2020 Sb. a vyhlá�ky MF ÈR è. 441/2013 Sb. ve znìní vyhlá�ky 
è. 199/2014 Sb., è. 345/2015 Sb., è. 53/2016 Sb., è. 443/2016 Sb., è. 457/2017 Sb., è. 
188/2019 Sb., è. 488/2020 Sb. a è. 424/2021 Sb., kterou se provádìjí nìkterá ustanovení 
zákona è. 151/1997 Sb. 

Kraj: Liberecký 

Okres: Èeská Lípa 

Obec: Svor 

Katastrální území: Svor 

Poèet obyvatel: 646 

Základní cena stavebního pozemku obce okresu ZCv = 761,00 Kè/m2 

Koeficienty obce 

Název koeficientu è. Pi 

O1. Velikost obce: 501 - 1000 obyvatel IV  0,65 

O2. Hospodáøsko-správní význam obce: Ostatní obce IV  0,60 

O3. Poloha obce: Nevyjmenovaná obec o velikosti nad 5000 obyvatel a 
obec, její� katastrální území sousedí s nevyjmenovanou obcí 
velikosti nad 5000 obyvatel 

V  1,00 

O4. Technická infrastruktura v obci: V obci je elektøina, vodovod, 
kanalizace a plyn 

I  1,00 

O5. Dopravní obslu�nost obce: V obci je �eleznièní zastávka a 
autobusová zastávka 

II  0,95 

O6. Obèanská vybavenost v obci: Komplexní vybavenost (obchod, 
slu�by, zdravotnická zaøízení, �kola, po�ta, bankovní (penì�ní) 
slu�by, sportovní a kulturní zaøízení aj.) 

I  1,00 

 

Základní cena stavebního pozemku  ZC = ZCv * O1 * O2 * O3 * O4 * O5 * O6 = 282,00 

Kè/m2 

Index trhu s nemovitými vìcmi 

Název znaku è. Pi 

1. Situace na dílèím trhu s nemovitými vìcmi: Nabídka odpovídá 
poptávce 

II  0,00 

2. Vlastnické vztahy: Nezastavìný pozemek, nebo pozemek, jeho� 
souèástí je stavba (stejný vlastník), nebo stavba stejného vlastníka, 
nebo jednotka se spoluvl. podílem na pozemku 

V  0,00 

3. Zmìny v okolí s vlivem na prodejnost: Bez vlivu nebo stabilizovaná 

území 
II  0,00 

4. Vliv právních vztahù na prodejnost: Bez vlivu II  0,00 

5. Ostatní neuvedené: Bez dal�ích vlivù II  0,00 
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6. Povodòové riziko: Zóna s nízkým rizikem povodnì (území tzv. 100-

leté vody) 
III  0,95 

7. Hospodáøsko-správní význam obce: Ostatní obce IV  0,90 

8. Poloha obce: Obec vzdálená od hranice zastavìného území 
vyjmenované obce nebo oblasti v tab. è. 1 pøílohy è. 2  (kromì 
Prahy a Brna) v nejkrat�ím vymezeném úseku silnice do 10 km 
vèetnì 

V  1,02 

9. Obèanská vybavenost obce: Minimální vybavenost (obchod nebo 
slu�by � základní sortiment) nebo �ádná 

III  0,90 

 

V pøípadech ocenìní nemovitých vìcí vyjmenovaných ve tøetí poznámce pod tabulkou 
è.1 pøílohy è. 3 oceòovací vyhlá�ky: 
  5  

Index trhu IT = P6 * P7 * P8 * P9 * (1 + S Pi) = 0,785 

  i = 1  

V ostatních pøípadech ocenìní nemovitých vìcí je znak 7 a� 9 roven 1,0: 
  5  

Index trhu IT = P6 * P7 * P8 * P9 * (1 + S Pi) = 0,950 

  i = 1  

 

Index polohy 

Typ staveb na pozemku pro stanovení indexu polohy: Výroba 

Název znaku è. Pi 

1. Druh a úèel u�ití stavby: Druh hlavní stavby v jednotném funkèním 
celku 

I  0,40 

2. Pøeva�ující zástavba v okolí pozemku: Rezidenèní zástavba I  -0,03 

3. Mo�nost napojení pozemku na in�enýrské sítì obce: Pozemek lze 
napojit pouze na nìkteré sítì v obci 

II  -0,05 

4. Dopravní dostupnost: Bez mo�nosti pøíjezdu nebo pøíjezd po 
nezpevnìné komunikaci 

I  -0,10 

5. Parkovací mo�nosti: Omezené parkovací mo�nosti I  -0,05 

6. Výhodnost pozemku nebo stavby z hlediska komerèní vyu�itelnosti: 
Poloha bez vlivu na komerèní vyu�ití 

II  0,00 

7. Vlivy ostatní neuvedené: Bez dal�ích vlivù - Nezji�tìno. II  0,00 
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Index polohy IP = P1 * (1 + S Pi) = 0,308 

  i = 2 

V pøípadech ocenìní nemovitých vìcí vyjmenovaných ve tøetí poznámce pod tabulkou 
è.1 pøílohy è. 3 oceòovací vyhlá�ky: 

Koeficient pp = IT * IP = 0,242 

V ostatních pøípadech ocenìní nemovitých vìcí je znak 7 a� 9 roven 1,0: 

Koeficient pp = IT * IP = 0,293 

1. Pozemek p.è. 281/4 

1.1. pozemky 
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Ocenìní 

Index trhu s nemovitostmi IT = 0,950 

Index polohy pozemku IP = 0,308 

Index omezujících vlivù pozemku 

Název znaku è. Pi 

1. Geometrický tvar a velikost pozemku: Tvar bez vlivu na vyu�ití II  0,00 

2. Sva�itost pozemku a expozice: Sva�itost terénu pozemku do 15 % 
vèetnì - ostatní orientace 

IV  0,00 

3. Ztí�ené základové podmínky: Neztí�ené základové podmínky III  0,00 

4. Chránìná území a ochranná pásma: Mimo chránìné území a 
ochranné pásmo 

I  0,00 

5. Omezení u�ívání pozemku: Bez omezení u�ívání I  0,00 

6. Ostatní neuvedené: Bez dal�ích vlivù II  0,00 

 
  6  

Index omezujících vlivù IO = 1 + S Pi = 1,000 

  i = 1 

Celkový index I = IT * IO * IP = 0,950 * 1,000 * 0,308 = 0,293 

Stavební pozemek zastavìné plochy a nádvoøí ocenìný dle § 4 odst. 1 a pozemky od 
této ceny odvozené 

Pøehled pou�itých jednotkových cen stavebních pozemkù 

Zatøídìní 
Zákl. cena 

[Kè/m2]  
Index Koef. 

Upr. cena 

[Kè/m2]  

§ 9 odst. 4 a) - jiné pozemky - zahrnuté do územního plánu k zastavìní  

§ 9 odst. 4 a)  282,-  0,293  0,300  24,79 

 

Typ Název 
Parcelní 

èíslo 

Výmìra 

[m2] 

Jedn. cena 

[Kè/m2] 

Cena 

[Kè] 
§ 9 odst. 4 a) trvalý travní porost 281/4 834 24,79  20 674,86 

Stavební pozemek - celkem 834   20 674,86 

Stavební pozemek pro ostatní plochy, komunikace 

Úprava základních cen pro pozemky komunikací 

Znak Pi 

P1. Kategorie a charakter pozemních komunikací, veøejného 
prostranství a drah 

 

IV  Ostatní a veøejná prostranství (veøejná zeleò, veøejné parky a 
jiné veøejné prostranství) 

 -0,10 

P2. Charakter a zastavìnost území  

III V kat. území mimo sídelní èásti obce v nezastavìném  území  -0,30 

P3. Povrchy  

III Veøejné parky nebo veøejná zeleò  0,00 

P4. Vlivy ostatní neuvedené  

II  Bez dal�ích vlivù  0,00 

P5. Komerèní vyu�ití  
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I   Bez mo�nosti komerèního vyu�ití   0,30 

  
4 

 

Úprava základní ceny pozemkù komunikací I = P5 * (1 + S Pi) = 0,180 

  i = 1 

Pøehled pou�itých jednotkových cen stavebních pozemkù 

Zatøídìní 
Zákl. cena 

[Kè/m2]   
Koeficienty 

Upr. cena 

[Kè/m2]  

§ 4 odst. 3 - stavební pozemek - ostatní plocha, ostatní komunikace a veøejné prostranství  

§ 4 odst. 3  282,-  0,180  1,000    50,76 

 

Typ Název 
Parcelní 

èíslo 

Výmìra 
[m2] 

Jedn. cena 

[Kè/m2] 

Cena 

[Kè] 
§ 4 odst. 3 trvalý travní porost 281/4 1 200 50,76  60 912,- 

Ostatní stavební pozemek - celkem 1 200   60 912,- 

1.2. Porosty 

Nelesní porosty: § 44. 

 

BR - bøíza bradaviènatá (BR - bøíza bradaviènatá) na pozemku p.è.: 281/4 

stáøí S = 20 rokù    

relativní vý�ková bonita: 1  srovnávací bonita: 1 

jednotková cena nelesního porostu (pøíl. è. 34) 400 m2 * 16,40 Kè/m2 =  6 560,- 

souèinitel srovnávací bonity *  0,25 

podíl skupiny døevin v nelesním porostu *  50,00 % 

Koeficient sadovnického významu KSV: *  1,50 

Koeficient typu zelenì KZ: *  0,25 

Koeficient vegetaèní pokryvnosti KVP *  1,00 

BR - bøíza bradaviènatá celkem =  307,50 Kè 

 

JIV - jíva (JIV - jíva) na pozemku p.è.: 281/4 

stáøí S = 40 rokù    

relativní vý�ková bonita: 1  srovnávací bonita: 1 

jednotková cena nelesního porostu (pøíl. è. 34) 400 m2 * 18,75 Kè/m2 =  7 500,- 

souèinitel srovnávací bonity *  1,15 

podíl skupiny døevin v nelesním porostu *  50,00 % 

Koeficient sadovnického významu KSV: *  1,50 

Koeficient typu zelenì KZ: *  0,25 

Koeficient vegetaèní pokryvnosti KVP *  1,00 

JIV - jíva celkem =  1 617,19 Kè 

 

Celkem - nelesní porosty dle § 44 =  1 924,69 Kè 

Porosty - zji�tìná cena celkem =  1 924,69 Kè 

Pozemek p.è. 281/4 - rekapitulace 

1.1. Pozemky:   81 586,86 Kè 

Pozemek p.è. 281/4 - zji�tìná cena celkem =  83 511,55 Kè 
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Rekapitulace ceny zji�tìné 

1. Pozemek p.è. 281/4  83 512,- Kè 

1.1. Oceòované pozemky  81 586,86 Kè 

1.2. Porosty  1 925,- Kè 

  = 83 512,- Kè  

Výsledná cena - celkem:  83 512,- Kè 

Výsledná cena po zaokrouhlení dle § 50:  83 510,- Kè 
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II) Ocenìní tr�ním porovnáním 

Ocenìní srovnávací metodou- komerèní èást pozemku 

Metoda tr�ního porovnání je zalo�ena na porovnání nemovitosti s obdobnými nemovitostmi nabízenými k 
prodeji nebo prodanými v blízké lokalitì. Metoda tak poskytuje relevantní informaci o tr�ní hodnotì, za 
kterou by nemovitost mohla být smìnìna. Pøi porovnávání se u porovnávaných nemovitostí uva�uje s 
mnoha faktory (napø. lokalita, velikost, stav èi pøíslu�enství). 

Tyto faktory jsou zohlednìny korekèními koeficienty. Na základì porovnání tìchto parametrù a 
vyhodnocením jejich vlivu lze stanovit hodnotu oceòované nemovitosti. 

Srovnávané nemovitosti jsou uvedeny v pøíloze. 

Pozemek parc. è. 281/4 v katastrálním území Svor 

Pozemek v katastrálním území Svor, obec Svor 
  

è. K1 - poloha K2 - velikost K3 - úèel 
u�ití 

K4 - in�enýrské 
sítì 

K5 - dal�í 
vlastnosti 

  
Oceòovaný 

objekt 
Svor, Svor, okres Èeská 
Lípa plocha 834 m

2 komerèní ne Viz popis 

  

1 Cvikov, okres Èeská Lípa 
plocha 3470 

m
2 

komerèní 
ne Viz pøíloha 

2 Brni�tì, okres Èeská Lípa 
plocha 1048 

m
2 

komerèní ne Viz pøíloha 

3 Brni�tì, okres Èeská Lípa 
plocha 2033 

m
2 

komerèní ne Viz pøíloha 
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è 

Cena 

po�adovaná 
resp. 

zaplacená 
za 1 m

2 

Koef. 

redukce 

na 

pramen 

Cena 

po 

redukci 

na 

pramen 

K1 - 

poloha 
K2 - 

velikost 
K3 - 

úèel 
u�ití 

K4 - 

in�enýrské 
sítì 

K5 - 

dal�í 
vlastnosti 

K6 - 

úvaha 

odhadce 
K1 x. 

x K6 

Cena 

oceòovaného 
objektu 

odvozená ze 
srovnání 

1 63,69 Kè Nepou�it 63,69 

Kè 1.00 0.90 1.00 1.00 1.00 1.00 0.9000 70,76 Kè 

2 97,52 Kè Nepou�it 97,52 

Kè 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.0000 97,52 Kè 

3 85,95 Kè Nepou�it 85,95 

Kè 1.00 0.95 1.00 1.00 1.00 1.00 0.9500 90,47 Kè 

    
Celkem prùmìr 86,25 Kè 
Minimum 70,76 Kè 
Maximum 97,52 Kè 
Smìrodatná odchylka - s 13,87 Kè 
Pravdìpodobná spodní hranice - prùmìr - s 72,38 Kè 
Pravdìpodobná horní hranice - prùmìr + s 100,12 Kè 
K1 - Koeficient úpravy na polohu nemovitosti 
K2 - Koeficient úpravy na velikost pozemku 
K3 - Koeficient úpravy na vyu�ití nemovitosti 
K4 - Koeficient úpravy dle vzdálenosti in�enýrských sítí 
K5 - Koeficient úpravy na ev. dal�í vlastnosti 
K6 - Koeficient úpravy dle odborné úvahy odhadce (lep�í - hor�í) 
Koeficient redukce na pramen ceny - u inzerce pøimìøenì ni��í 

Komentáø k nemovitosti è. 1: Pozemek je dle územního plánu v zastavitelné plo�e 
smí�ené a je zde mo�no umis�ovat stavby pro výrobu, administrativu, obchod, sklady a 
jiné. Dle katastru nemovitostí je parcela vedena jako ostatní plocha. V souèasné dobì je 
pùda obhospodaøována a té� zavedena ve veøejném registru pùdy (LPIS) - s mo�ností 
dotace 

Komentáø k nemovitosti è. 2: pozemek pro zemìdìlskou výrobu. Postavit zde lze stavby 
pro skladování, administrativu a dal�í stavby související s touto výrobou.  

Komentáø k nemovitosti è. 3: Zemìdìlská výroba. Postavit zde lze stavby pro 
skladování, administrativu a dal�í stavby související s touto výrobou.  

Komentáø: Jedná se o pozemky s obdobným vyu�itím ve srovnatelném stavu z blízkého 
okolí 

Srovnávací hodnota nemovitostí celkem: 

Na základì vý�e uvedených údajù a uvedených srovnávacích nemovitostí stanovujeme 
srovnávací hodnotu pøedmìtné nemovitosti na 

86,25 Kè/m2
 

* 

______________834 m
2
 

= 71.935 Kè 

Celková cena èásti pozemku pro komerèní vyu�ití po zaokrouhlení: 

72.000,-- Kè 
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Ocenìní srovnávací metodou � èást veøejná zeleò 

Metoda tr�ního porovnání je zalo�ena na porovnání nemovitosti s obdobnými nemovitostmi nabízenými k 
prodeji nebo prodanými v blízké lokalitì. Metoda tak poskytuje relevantní informaci o tr�ní hodnotì, za 
kterou by nemovitost mohla být smìnìna. Pøi porovnávání se u porovnávaných nemovitostí uva�uje s 
mnoha faktory (napø. lokalita, velikost, stav èi pøíslu�enství). 

Tyto faktory jsou zohlednìny korekèními koeficienty. Na základì porovnání tìchto parametrù a 
vyhodnocením jejich vlivu lze stanovit hodnotu oceòované nemovitosti. 

Srovnávané nemovitosti jsou uvedeny v pøíloze. 

Pozemek parc. è. 281/4 v katastrálním území Svor 

Pozemek v katastrálním území Svor, obec Svor 
  

è. K1 - poloha K2 - 

velikost K3 - úèel u�ití K4 - in�enýrské 
sítì 

K5 - dal�í 
vlastnosti 

  
Oceòovaný 

objekt Svor, Svor, okres Èeská Lípa 
plocha 1200 

m
2 Veøejná zeleò - Viz popis 

  

1 Cvikov, okres Èeská Lípa 
plocha 7968 

m
2 zemìdìlský - Viz pøíloha 

2 Cvikov II, Cvikov, okres 

Èeská Lípa 
plocha 5339 

m
2 zemìdìlský - 

Viz pøíloha 

3 Skalice u Èeské Lípy, okres 
Èeská Lípa 

plocha 7630 

m
2 

Porosty na nelesním 
pozemku 

- 
Viz pøíloha 

 

è 

Cena 

po�adovaná 
resp. 

zaplacená 
za 1 m

2 

Koef. 

redukce 

na 

pramen 

Cena 

po 

redukci 

na 

pramen 

K1 - 

poloha 
K2 - 

velikost 
K3 - 

úèel 
u�ití 

K4 - 

in�enýrské 
sítì 

K5 - 

dal�í 
vlastnosti 

K6 - 

úvaha 
odhadce 

K1 x. 

x K6 

Cena 

oceòovaného 
objektu 

odvozená ze 
srovnání 

1 42,00 Kè Nepou�it 42,00 

Kè 1.00 0.90 1.00 1.00 1.00 1.00 0.9000 46,67 Kè 

2 30,00 Kè Nepou�it 30,00 

Kè 1.00 0.90 1.00 1.00 1.00 1.00 0.9000 33,33 Kè 

3 31,98 Kè Nepou�it 31,98 

Kè 1.00 0.90 1.00 1.00 1.00 1.00 0.9000 35,53 Kè 

    
Celkem prùmìr 38,51 Kè 
Minimum 33,33 Kè 
Maximum 46,67 Kè 
Smìrodatná odchylka - s 7,15 Kè 
Pravdìpodobná spodní hranice - prùmìr - s 31,36 Kè 
Pravdìpodobná horní hranice - prùmìr + s 45,66 Kè 
K1 - Koeficient úpravy na polohu nemovitosti 
K2 - Koeficient úpravy na velikost pozemku 
K3 - Koeficient úpravy na vyu�ití nemovitosti 
K4 - Koeficient úpravy dle vzdálenosti in�enýrských sítí 
K5 - Koeficient úpravy na ev. dal�í vlastnosti 
K6 - Koeficient úpravy dle odborné úvahy odhadce (lep�í - hor�í) 
Koeficient redukce na pramen ceny - u inzerce pøimìøenì ni��í 

Komentáø k nemovitosti è. 1: Pozemek se nachází na ji�ním okraji mìsta mezi stávající 
zástavbou. Má pravidelný obdélníkový tvar a svoji západní stranou pøiléhá k ulici 
Èeskoslovenské armády. 

Komentáø k nemovitosti è. 2: Pozemek se nachází v katastrálním území Drnovec, LV.è.: 
1196, parc.è.: 298/2. 
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Komentáø k nemovitosti è. 3: Parcela èíslo 755/1 je vedená v katastru nemovitostí jako 
trvalý travnatý porost. V souèasné dobì se na pozemku nachází náletové døeviny.  

Komentáø: Byla provedena podrobná analýza trhu s obdobnými pozemky 

obchodovanými k èasu ocenìní. Zpracovatel si je vìdom mo�ných rozdílù teoreticky 
porovnatelných nemovitých vìci (poloha, územní plán, mo�nost zastavìní, pøítomnost 
in�enýrských síti, výmìry, evidence v katastru nemovitosti apod.), nicménì uvádìný 
etalon nemovitých vìcí umo�òuje zhodnotit vý�i, kde se obvyklá cena nachází. 
Pozemky jsou v souèasné dobì stejného èi obdobného vyu�ití z blízkého okolí. 

 

Srovnávací hodnota nemovitostí celkem: 

Na základì vý�e uvedených údajù a uvedených srovnávacích nemovitostí stanovujeme 
srovnávací hodnotu pøedmìtné nemovitosti na 

38,51 Kè/m2
 

* 

______________1.200 m
2
 

= 46.213 Kè 

Celková cena èásti veøejná zeleò po zaokrouhlení: 

46.000,-- Kè 

 

 

Celková cena pozemku p.è. 281/4 po zaokrouhlení: 

118.000,-- Kè 
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E. Rekapitulace, odùvodnìní, kontrola: 

I) Ocenìní dle platného cenového pøedpisu 

83.510,-- Kè 

II) Ocenìní tr�ním porovnáním 

Výsledek dle srovnávací metody 

118.000,-- Kè 

 

Vý�e uvedenými metodikami byly vypoèteny dílèí ceny, které se stanou základem 
pro urèení výsledné obvyklé ceny. Základní ceny pro ocenìní podle oceòovací 
vyhlá�ky jsou vyhodnocované statisticky zpìtnì a jeliko� ceny nemovitostí v posledních 
letech relativnì rostou, mù�e tak jít o pøíèinu rozdílu mezi cenami. Statisticky 
vyhodnocovaná data nerozli�ují ceny, které na trhu vznikly mimo øádné tr�ní prostøedí 
(napø. prodeje v rodinì a mezi známými, prodeje v mimoøádných okolnostech apod.), a 
jako taková mohou vstupní údaje znaènì zkreslit. 

 

F. ZÁVÌR: 

Znalecký úkol: Výpoèet a stanovení obvyklé ceny nemovitých vìcí pro úèely 
exekuèního øízení. 

Na základì vý�e uvedených zji�tìní a s pøihlédnutím ke stavu a k místním 
podmínkám polohy nemovitostí je obvyklá cena pøedmìtné nemovitosti v daném 
místì a èase urèena po zaokrouhlení na 

118.000 Kè 

Slovy: Jednostoosmnácttisíc korun 
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Pro zpracování tohoto znaleckého posudku nebyl pøibrán externí konzultant. 

Za zpracování znaleckého posudku byla sjednána smluvní odmìna. 

Vypracoval: 

XP invest, s. r. o. - znalecký ústav v oboru Ekonomika, Ceny a odhady - nemovitosti, 

Ing. Ale� Novák, Martin Málek, Franti�ek Koøínek 

Mánesova 1374/53, 12000 Praha 

Tel.: +420737858334 

Email: info@xpinvest.cz 

V Praze, dne 13.05.2022 

 

 

 

����������� ����������� ������������. 

         Ing. Ale� Novák                      Martin Málek                    Franti�ek Koøínek 

 

G. Znalecká dolo�ka 

Znalecký posudek jsme podali jako ústav kvalifikovaný pro výkon znalecké èinnosti, 
jmenovaný podle ustanovení § 21 zákona è. 36/1967 Sb. o znalcích a tlumoènících, ve 
znìní pozdìj�ích pøedpisù, a ustanovením § 6 odst. 1 vyhlá�ky è. 37/1967 Sb. k provedení 
zákona o znalcích a tlumoènících, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù, Ministerstvem 
spravedlnosti Èeské republiky, è. j. 55/2012-OSD-SZN/9 ze dne 14. 6. 2012 do prvního 
oddílu seznamu ústavù kvalifikovaných pro znaleckou èinnost v oboru ekonomika s 
rozsahem znaleckého oprávnìní pro ceny a odhady nemovitostí. Znalecký posudek je 
zapsán pod poøadovým èíslem 16364-1006/2022 znaleckého deníku. Znalec si je vìdom 
následkù vìdomì nepravdivého znaleckého posudku, podle ustanovení §127a zákona è. 
99/1963 Sb. obèanský soudní øád, v platném znìní. 
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H. Seznam pøíloh 

výpis z elektronické verze katastru nemovitostí, ortofoto mapa, fotodokumentace 
pøedmìtu ocenìní, výøez z územního plánu, srovnávané nemovitosti, výøez z povodòové 
mapy 

I. Pøílohy 

Výpis z katastru nemovitostí a vyobrazení v katastrální mapì 

 



18 

 

Výøez z mapy územního plánu 
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Zpráva o riziku povodnì 
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Poøízená fotodokumentace 
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Srovnávané nemovitosti pro komerèní výstavbu 

 Záznam o prodeji srovnávané nemovitosti è. 1  

 1. Identifikace  

 

Prodej, Pozemek, 3470 m
2
, Cvikov, 

okres Èeská Lípa 

Celková cena:  221.000 Kè  

Adresa: Cvikov, okres Èeská Lípa  

 2. Vývoj ceny nemovitosti (od zaèátku do konce období nabízení v realitní inzerci) 

   

 3. Celkový popis nemovitosti (dle dat uvedených v inzerci a v kupní smlouvì)) 

 Adresa   Cvikov, okres Èeská Lípa   Èíslo øízení   V-5081/2021-

501  

 Cena dle kupní 
smlouvy  

 221 000 Kè   Plocha pozemku 

(m2)  
 3470  

 Kupní smlouva 
podepsaná dne  

 26.06.2021   Souèasné vyu�ití   pro komerèní 
výstavbu  

Slovní popis 

 Nabízíme k prodeji slunný, rovinný pozemek o výmìøe 3 470 m! nacházející se v ji�ní 
èásti mìsta Cvikov v blízkosti Tovární ulice. Mìsto Cvikov le�í v okrese Èeská Lípa v 
ji�ní èásti vnitøního okraje Lu�ických hor, zhruba 6 km severovýchodnì od Nového 
Boru. Pozemek je dle územního plánu v zastavitelné plo�e smí�ené a je zde mo�no 
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umis�ovat stavby pro výrobu, administrativu, obchod, sklady a jiné. Dle katastru 

nemovitostí je parcela vedena jako ostatní plocha. V souèasné dobì je pùda 
obhospodaøována a té� zavedena ve veøejném registru pùdy (LPIS) - s mo�ností dotace. 
Cvikov je rovnì� názvem katastrálního území. V pøípadì zájmu nás kontaktujte. Dne 
25.5.2021 bude nemovitost prodána formou dobrovolné exekutorské dra�by.  

 4. Fotodokumentace  

  

  

 5. Mapové zobrazení  

 

 
 Oceòovaná nemovitost   

 Srovnávaná nemovitost  
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Záznam o prodeji srovnávané nemovitosti è. 2  

 1. Identifikace  

 

Prodej, Pozemek, 1048 m
2
, Brni�tì, 

okres Èeská Lípa 

Celková cena:  102.202 Kè  

Adresa: Brni�tì, okres Èeská Lípa  

 2. Vývoj ceny nemovitosti (od zaèátku do konce období nabízení v realitní inzerci) 

   

 3. Celkový popis nemovitosti (dle dat uvedených v inzerci a v kupní smlouvì)) 

 Adresa   Brni�tì, okres Èeská Lípa   Plocha pozemku 

(m2)  
 1048  

 Cena dle kupní 
smlouvy  

 102 202 Kè   Souèasné vyu�ití   pro komerèní 
výstavbu  

 Kupní smlouva 
podepsaná dne  

 16.02.2022   Umístìní objektu   Klidná èást 
obce  

 Èíslo øízení   V-1145/2022-501    

Slovní popis 

 Prodej pozemku � parcela è. 1038/5 Umístìní: Brni�tì   Velikost: 1 048 m2   Mo�nost 
vyu�ití: V nabídce máme dal�í výhodný pozemek k investici. Jistì Vás také zaujme 
nabídka parcely o velikosti 1 048 m2, která se nachází v Brni�ti, nedaleko Èeské Lípy. 
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Tento pozemek mù�ete vyu�ít, pokud je Va�ím zámìrem zemìdìlská výroba. Postavit 
zde lze stavby pro skladování, administrativu a dal�í stavby související s touto 
výrobou.   Umístìní: Pozemek se nachází v Cvikovské pahorkatinì u obytné èásti 
mìsteèka Brni�tì, dál od centra. Do Èeské Lípy s dostanete za 20 minut autem nebo za 
35 minut pøímým autobusem.   Mo�nosti pøikoupení: Nabízíme i vedlej�í pozemek s 
parcelním èíslem 1038/1, a stejným vyu�itím.   Toto reklamní a obchodní sdìlení má 
pouze informativní charakter a není návrhem na uzavøení smlouvy.  

 4. Fotodokumentace  

  

  

 5. Mapové zobrazení  

 

 
 Oceòovaná nemovitost   

 Srovnávaná nemovitost  
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 Záznam o prodeji srovnávané nemovitosti è. 3  

 1. Identifikace  

 

Prodej, Pozemek, 2033 m
2
, Brni�tì, 

okres Èeská Lípa 

Celková cena:  174.737 Kè  

Adresa: Brni�tì, okres Èeská Lípa  

 2. Vývoj ceny nemovitosti (od zaèátku do konce období nabízení v realitní inzerci) 

   

 3. Celkový popis nemovitosti (dle dat uvedených v inzerci a v kupní smlouvì)) 

 Adresa   Brni�tì, okres Èeská Lípa   Plocha pozemku 

(m2)  
 2033  

 Cena dle kupní 
smlouvy  

 174 737 Kè   Souèasné vyu�ití   pro komerèní 
výstavbu  

 Kupní smlouva 
podepsaná dne  

 28.01.2022   Umístìní objektu   Klidná èást 
obce  

 Èíslo øízení   V-637/2022-501    

Slovní popis 

 Prodej pozemku � parcela è. 1038/1 Umístìní: Brni�tì   Velikost: 2 033 m2   Mo�nost 
vyu�ití: Hledáte pozemek vhodný k investici? Pak Vás jistì zaujme nabídka parcely o 
velikosti 2 033 m2, která se nachází v Brni�ti, nedaleko Èeské Lípy. Tento pozemek 
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mù�ete vyu�ít, pokud je Va�ím zámìrem zemìdìlská výroba. Postavit zde lze stavby 
pro skladování, administrativu a dal�í stavby související s touto výrobou.   Umístìní: 
Pozemek se nachází v Cvikovské pahorkatinì u obytné èásti mìsteèka Brni�tì, dál od 
centra. Do Èeské Lípy s dostanete za 20 minut autem nebo za 35 minut pøímým 
autobusem.   Toto reklamní a obchodní sdìlení má pouze informativní charakter a není 
návrhem na uzavøení smlouvy.  

 4. Fotodokumentace  

  

  

 5. Mapové zobrazení  

 

 
 Oceòovaná nemovitost  

 
 Srovnávaná nemovitost  
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Srovnávané nemovitosti pro èást �veøejná zeleò� 

 Záznam o prodeji srovnávané nemovitosti è. 1  

 1. Identifikace  

 

Prodej, Pozemek, 7968 m
2
, Cvikov, 

okres Èeská Lípa 

Celková cena:  334.656 Kè  

Adresa: Cvikov, okres Èeská Lípa  

 2. Vývoj ceny nemovitosti (od zaèátku do konce období nabízení v realitní inzerci) 

   

 3. Celkový popis nemovitosti (dle dat uvedených v inzerci a v kupní smlouvì)) 

 Adresa   Cvikov, okres Èeská Lípa   Plocha pozemku 

(m2)  
 7968  

 Cena dle kupní 
smlouvy  

 334 656 Kè   Souèasné vyu�ití   zemìdìlská 
pùda  

 Kupní smlouva 
podepsaná dne  

 15.12.2021   Umístìní objektu   Klidná èást 
obce  

 Èíslo øízení   V-10152/2021-501    
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Slovní popis 

 Prodej pozemku p.è. 2363/15 Umístìní: Cvikov   Velikost: 7 968 m2   Nabídka: Pokud 
hledáte vhodný pozemek k investici, pak Vás jistì zaujme na�e nabídka parcely o 
velikosti 7 968 m2 v obci Cvikov.   Okolí: Pozemek se nachází na ji�ním okraji mìsta 
mezi stávající zástavbou. Má pravidelný obdélníkový tvar a svoji západní stranou 
pøiléhá k ulici Èeskoslovenské armády. V obci najdete autobusové 
zastávky.   Vzdálenost od mìst: za 10 minut se dostanete do Nového Boru a za 20 minut 
do Èeské Lípy.   Toto reklamní a obchodní sdìlení má pouze informativní charakter a 
není návrhem na uzavøení smlouvy.  

 4. Fotodokumentace  

  

  

 5. Mapové zobrazení  

 

 
 Oceòovaná nemovitost   

 Srovnávaná nemovitost  
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Záznam o prodeji srovnávané nemovitosti è. 2  

 1. Identifikace  

 

Prodej, Pozemek, 5339 m
2
, Cvikov II, 

Cvikov, okres Èeská Lípa 

Celková cena:  160.170 Kè  

Adresa: Cvikov II, Cvikov, okres Èeská 
Lípa  

 2. Vývoj ceny nemovitosti (od zaèátku do konce období nabízení v realitní inzerci) 

   

 3. Celkový popis nemovitosti (dle dat uvedených v inzerci a v kupní smlouvì)) 

 Adresa   Cvikov II, Cvikov, okres Èeská Lípa   Èíslo øízení   V-3960/2021-

501  

 Cena dle kupní 
smlouvy  

 160 170 Kè   Plocha pozemku 

(m2)  
 5339  

 Kupní smlouva 
podepsaná dne  

 25.05.2021   Souèasné vyu�ití   zemìdìlská 
pùda  

Slovní popis 

 Exkluzivnì nabízím k prodeji zemìdìlskou pùdu o celkové výmìøe 5 339 m2. Pozemek 
se nachází v katastrálním území Drnovec, LV.è.: 1196, parc.è.: 298/2.  
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4. Fotodokumentace  

 
 

 5. Mapové zobrazení  

 

 
 Oceòovaná nemovitost   

 Srovnávaná nemovitost  

   Záznam o prodeji srovnávané nemovitosti è. 3  

 1. Identifikace  

 

Prodej, Pozemek, 7630 m
2
, Skalice u 

Èeské Lípy, okres Èeská Lípa 

Celková cena:  244.000 Kè  

Adresa: Skalice u Èeské Lípy, okres 
Èeská Lípa  
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 2. Vývoj ceny nemovitosti (od zaèátku do konce období nabízení v realitní inzerci) 

   

 3. Celkový popis nemovitosti (dle dat uvedených v inzerci a v kupní smlouvì)) 

 Adresa   Skalice u Èeské Lípy, okres Èeská Lípa   Plocha pozemku 

(m2)  
 7630  

 Cena dle kupní 
smlouvy  

 244 000 Kè   Souèasné vyu�ití   les  

 Kupní smlouva 
podepsaná dne  

 27.04.2021   Umístìní objektu   Samota  

 Èíslo øízení   V-2963/2021-501    

Slovní popis 

 Nabízíme k prodeji pozemky v obci Skalice u Èeské Lípy o celkové plo�e 7630 m!. 
Parcela èíslo 755/1 je vedená v katastru nemovitostí jako trvalý travnatý porost. V 
souèasné dobì se na pozemku nachází náletové døeviny. Parcela èíslo 841/15 a parcela 
èíslo 754 jsou vedené v katastru nemovitostí jako lesní pozemky (pozemky urèené k 
plnìní funkcí lesa). Parcely na sebe navazují a tvoøí jeden celek. Pøístup je z èásti po 
asfaltové obecní komunikaci, poté zhruba 200 metrù po nezpevnìné polní cestì, která je 

v majetku obce.   V pøípadì zájmu mì neváhejte kontaktovat.  
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4. Fotodokumentace  

  

  

 5. Mapové zobrazení  

 

 
 Oceòovaná nemovitost   

 Srovnávaná nemovitost  
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